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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  
Ds. A. Noordam  

Schriftlezing: Mat 5: 33 – 48  
Schriftlezing: Leviticus 19:11-18; 

 

Bijbel in een jaar  
Dinsdag 21 februari komen we bij elkaar in de 

kerkenraadskamer van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 
uur. We zijn aangekomen bij de verhalen over de 

koningen.  We wisselen onze leeservaringen uit en ik 

wil iets vertellen over het koningschap in Israël. 
Alvast een vooraankondiging: 

Ds. Piet van Midden uit Bergambacht zal op 
maandagavond 3 april komen vertellen over de vraag 

hoe we aan kunnen kijken tegen de verhalen vol 
geweld uit het Oude Testament. 

Deze avond is voor iedereen toegankelijk. We vragen 

wel een kleine bijdrage in de onkosten.  
 

Inloopuur 
Donderdag 23 februari ben ik van 9.00 - 12.00 uur in 

de kerkenraadskamer aanwezig.  

Tot ongeveer 10.45 uur ben ik ‘volgeboekt’. 
Loop daarna gerust binnen wanneer u uw verhaal kwijt 

wilt of gewoon iets te melden hebt. 
Koffie en thee staan klaar! 

  

Gevonden? 
Ik ben al een tijdje mijn rode etui kwijt. Vaak komt iets 

wat zoek is na verloop van tijd wel weer te voorschijn, 
maar nu duurt het wel erg lang. 

Heb ik het etui misschien bij een van u achter gelaten? 
Ik hoor het graag. 

ds. Luci Schermers 

 
Omzien naar elkaar 

Een kaartje is altijd een mooi gebaar van meeleven! 
Mw. S. Bouman is afgelopen week opgenomen in 

Gouda.  Haar adres:  

Rivierduinen 
Locatie Gouda 

Jac. P. Thijsselaan 45 
2803 RT Gouda 

  
Mevrouw A. Koedijk-Oostwouder verblijft in  

Verpleeghuis Het Gasthuis  

Banneweg 61  
4204 AA Gorinchem 

 
Dhr. J.A. Vliegenthart is 28 februari jarig. 

Zijn adres: 

Verpleeghuis Stadzicht 
Overschiese Kleiweg 555 

3045 LJ Rotterdam 

Sobere maaltijd en lezing over orgaandonatie  
Op woensdag 1 maart is het aswoensdag. De dag dat 

de veertigdagentijd begint. Traditiegetrouw willen we 
dat inluiden met een gezamenlijke sobere maaltijd. Na 

de maaltijd zal er een lezing worden gehouden over 

orgaandonatie.  
U bent uiteraard voor zowel de sobere maaltijd als 

voor de lezing over orgaandonatie van harte welkom. 
Voor de sobere maaltijd wordt u om 18:00 verwacht. 

Als u alleen bij de lezing aanwezig wilt zijn bent u 

vanaf 19:30 van harte welkom voor een kop koffie. De 
lezing zelf zal om 20:00 beginnen.  

Voor de maaltijd kunt u zich inschrijven via de 
intekenlijst in de ontmoetingsruimte. Als u het leuk 

vindt om te koken, laat dat dan zeker aan ons weten, 
want we zoeken nog vrijwilligers!  

Tot dan!  Commissie V&T  

 
Viering Wereldgebedsdag 

Dit vindt jaarlijks plaats op de eerste vrijdag van 
maart. Dit jaar voorbereid door de vrouwen van de 

Filippijnen met als Thema:  EERLIJK???? 

Viering vrijdag 3 maart in de Katholieke kerk te 
Lekkerkerk, Emmastraat  25. Aanvang 18.30 uur.  

Meer informatie Samen Wijzer nr. 4. 
 

Huispaaskaars 

Ook dit jaar het mogelijk om een huispaaskaars te 
bestellen. De bestellijst hangt in de 

ontmoetingsruimte. 
Dit jaar zijn er ook weer 4 keuzemogelijkheden. 

telefonisch bestellen kan ook bij Corrie Koen tel. 
0180513009. 

De uiterste inleverdatum is 10 maart. 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…….. hr. J. v.d. Windt na ziekenhuisopname. 
 

 

Koster 
18-02 t/m 24-02 dhr. J. Klerk 

25-02 t/m 03-03  Dhr. C. Hesse  
 
 

Kerkdienst 26 februari 

10.00 uur Ds. Van Herwijnen 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

AFVALBELEID!  
Beste mensen, zoals u weet is er sinds begin 2017 in 
Krimpen aan de Lek een nieuw afval beleid en het 

College van Kerkrentmeesters vraagt uw aandacht 
hiervoor. In die paar weken dat het beleid van kracht 

is, zijn er al twee incidenten geweest. De eerste is dat 

er in de groene afvalbak restafval was gedeponeerd. 
Daarom heeft de vuilnisophaaldienst de bak die keer 

niet geleegd. Voor dit soort dingen kunnen wij als kerk 
een boete krijgen. De eerste gedachte is dan dat dat 

waarschijnlijk afval is geweest van derden die even 

"iets kwijt moesten" maar het ging hier vooral om 
verpakking van koekjes die de zondag daarvoor in de 

kerk bij de koffie werden geserveerd.........(dit had in 
de plastic zak gemoeten!). Wilt u a.u.b. goed opletten 

in welke bak of zak u afval gooit?  
Misschien ten overvloede: de restafvalbakken van de 

kerk hebben gele deksels.  

Het tweede incident betrof een buurtbewoner die 
zijn/haar vuilniszakken in onze restafvalbak heeft 

gegooid. Een bekende van mij had dit gezien en kwam 
dit bij mij melden. Ook a.u.b. hiervoor uw aandacht, 

wanneer u iets dergelijks ziet, laat het mij of een 

ander lid van het CvK dan weten. Alvast bedankt voor 
uw aandacht en inzet.  

Namens het CvK,  
Eric Huizer  

 
Uitnodiging Israël Lezing.  

 

 
“vrienden van Israël in de  

Krimpenerwaard” n odigt u uit voor  
een lezing door:  

ds. Willem J.J. Glashouwer.  
Thema:  

De nieuwe wereld orde en het  
antisemitisme in profetisch perspectief.  

Woensdag 1 maart in de Schakel  

Schoolstraat 24 in Bergambacht  
Aanvang; 20.00uur –Inloop vanaf  

19.30 uur voor koffie of thee.  
Er is verkoop van Israël producten.  

Weet u hartelijk welkom.  

Info: 0180510480/0180682262 en  
0180397510.  

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
Bijzondere vertelvoorstelling in Lekkerkerk  

Op zondagmiddag 19 februari speelt op uitnodiging 
van de VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken Pauline 

Seebregts haar vertelvoorstelling “MIjn Hart woont 

elders”. Het waargebeurde verhaal van een twee 
vluchtelingen die elkaar ontmoeten in een wachtkamer 

in Nederland. De problemen van het asielbeleid en 
vluchtelingen in Nederland vullen bijna dagelijks de 

kranten. Mensen die wegvluchten uit hun geboorteland 

en veel verliezen. Maar ook hebben ze te winnen; een 
nieuwe thuishaven en een toekomst elders. Kennen we 

hun verhalen en krijgen ze een gezicht? Wat houdt 
een mens in zo’n situatie op de been?  

In deze vertelvoorstelling staan de (waargebeurde) 
verhalen centraal van twee vluchtelingen; Mounir uit 

Syrië en Ayisha uit Ethiopië. Zij ontmoeten elkaar 

ergens in een wachtkamer in Nederland.  
Tijdens het lange wachten vertellen ze elkaar hun 

verhaal. Ze delen hun verscheurdheid en verlangen. 
Maar ook vertellen ze over hun bijzondere ervaringen 

en de hoopvolle verhalen die ze hoorden als kind. Wat 

leeft er in het hart van de ander? Wat maakt dat 
mensen ergens ‘vreemd’ of ‘thuis’ zijn? Een verhaal dat 

raakt in het hart. Eerder werd deze voorstelling 
succesvol gespeeld o.a. in het ‘Humanity House’ in Den 

Haag en ‘Het Huis van Compassie’ te Nijmegen. De 
voorstelling vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, 

Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. De 

toegang, en de koffie en thee in de pauze is gratis. Na 
afloop is er een open schaalcollecte. In de directe 

omgeving is er voldoende, gratis parkeerruimte.  
 

 

 
 

 
 

 

 
Niet vergeten:  

 
5 maart 2017 18.30 uur ! 

 
 

 


